
N
ästa vecka är det åter dags för
Svenska Läkaresällskapets
riksstämma i Stockholm. Den
är trots ökande konkurrens en

av de största medicinska konferenserna i
Norden, och glädjande nog besöks den
av var femte svensk läkare. Årets tema är
mycket aktuellt – det handlar om psy-
kisk hälsa, och öppningsmötet heter
»Den nya psykiska ohälsan«.

Riksstämman är fortfarande en av de

viktigaste fortbildningsaktiviteterna för
svenska läkare, samtidigt som det är en
mycket viktig mötesplats. Behovet av
fortbildning är stort, och många kolleger
rapporterar om minskade möjligheter till
att delta i kurser och andra fortbildning-
ar. Stämman är således ett utmärkt till-
fälle att förkovra sig såväl inom det egna
området som inom andra. 

Sveriges läkarförbund har under många
år deltagit med både symposier och en
monter, det så kallade Läkartorget, vil-
ket gett många tillfällen till möten med
medlemmar. I år har vi beslutat att pröva
en ny modell – vi kommer fortsatt att
delta i symposier men inte att ha ett Lä-
kartorg. I stället vill vi hälsa alla med-
lemmar välkomna till Öppet hus på Lä-
karförbundets kansli. 

På torsdag kväll 1 december öppnar
vi våra lokaler på Villagatan för med-
lemmar och inbjudna gäster. Under av-
spända och festliga former kan du som
är medlem träffa kolleger och bli bjuden
på mat och dryck. Jonas Hallberg är
kvällens konferencier och kommer att
presentera spännande gäster under kväl-
len. 

Förbundets styrelseledamöter och
kanslipersonal kommer att finnas på
plats för att svara på dina frågor. Vi tar
också chansen att fira att Läkartidning-
en blir medlemstidning efter årsskiftet.
Även författarna till årets bästa artiklar
i Läkartidningen kommer att finnas
där.

Som vanligt finns ett brett utbud av sym-
posier, seminarier, föredrag och poster-

utställningar i riksstämmoprogrammet.
Läkarförbundet arrangerar flera semina-
rier, varav några kring årets tema, psy-
kisk hälsa. 

Som profession arbetar vi med pati-
enter som mår dåligt, men vi är ofta säm-
re på att ta hand om oss själva. Detta an-
gelägna ämne kommer att diskuteras på
ett seminarium arrangerat av Läkarför-
bundets arbetslivsgrupp på fredag för-
middag. Rubriken är »Läkares psykiska
hälsa och ohälsa«.

Sjukskrivningsfrågan är fortfarande en
fråga som debatteras flitigt i medierna,
och de olika politiska partierna tävlar om
att presentera bästa lösningen. Tillsam-
mans med Nationellt försäkringsmedi-
cinskt forum har vi ett symposium om
sjukskrivning vid psykisk sjukdom. Re-
geringen beslöt i förra veckan att ta fram
nationella riktlinjer för sjukskrivning
och gav uppdraget till Försäkringskas-
san och Socialstyrelsen.

Direkt efter vårt symposium kommer
två inbjudna gäster att presentera sitt ar-
bete med riktlinjer i USA samt Storbri-
tannien. Dr Presley Reed, psykiater från
USA, har skrivit »Medical disability ad-
visor, duration guidelines« – en impone-
rande sammanställning av en mängd
diagnoser vid vilka sjukskrivning kan bli
aktuell samt rekommendation om hur
lång sjukskrivningen bör vara. Professor
Gordon Waddell från Storbritannien
presenterar principer vid rehabilitering
för vanliga hälsoproblem.

Förra årets nyhet med företagssymposier
har nu utvecklats, och industrin bidrar
med flera angelägna symposier. Dess-
utom prövas ett nytt utställningskon-
cept, där det ges utrymme för seriösa
möten med industrin i stället för alla
överdådiga montrar med olika lekar.
Detta är en positiv följd av överenskom-
melsen om samverkansformer med in-
dustrin. 

Det finns alltså även i år många an-
ledningar att komma till Stockholm och
Älvsjömässan för Riksstämman – men
missa inte nyheten med Öppet hus på
Läkarförbundet!

Vi ses på Villagatan 5, torsdag 1 de-
cember från kl 18. Anmäl ditt intresse på
www.lakarforbundet.se eller i Läkar-
tidningens monter på Riksstämman! 

eva.nilsson.bagenholm@slf.se
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❙ ❙ »Varken socialdemokraterna eller
den borgerliga alliansen står i dag upp
för skattereformens beskedliga princi-
per. För att hitta spännande skatteförslag
måste man i stället vända sig till en
svensk facklig organisation.« 

Så skrev Dagens Nyheter nyligen på
ledarplats under rubriken »Partierna
överger den arbetande medelklassen«.
Det som tidningen uppmärksammade var
centralorganisationen Sacos nya debatt-

skrift »Brant skatt – skatten på arbete«.
Läkarförbundet, liksom andra Saco-

förbund, har begränsade möjligheter att
bevaka samhällsfrågor utanför den fack-
liga sfären. Men generella beslut om
skatter, pensioner, socialförsäkringar
etc kan betyda mer för levnadsstandard
än förändringar i fackligt avseende.

Här kan Saco, som ett gemensamt
språkrör för över en halv miljon akade-
miker i 25 förbund, spela en viktig roll.
För denna »arbetande medelklass«, som
DN uttrycker det, är inkomstskattens ut-
formning knappast mindre viktig än lö-
neavtalens kronor och ören.

Sedan den stora skattereformen 1991
har de ursprungliga principerna urhol-
kats och systemet åter blivit ett lapp-
täcke. Värnskatt och höjda kommu-
nalskatter har drivit upp marginalskatten
för allt fler. Den enhetliga momsen är
inte längre enhetlig. Effekterna blir allt
mer snedvridande.

Saco-rapporten analyserar var felen
ligger och vad som bör göras: marginal-
effekterna måste åter ner under 50 pro-
cent och värnskatten bort för att stimule-
ra arbete och tillväxt. Drivkrafter måste
skapas för att kommunerna ska vinna på
att sänka sina skatter. Alla skatter och av-
gifter måste synliggöras. Socialförsäk-
ringarna måste bli just försäkringar, dvs
med raka rör mellan avgifter och förmå-
ner – över förmånstaken inga avgifter. 

Målet är vad Saco, men också Läkar-
förbundet, alltid verkat för – ett samhäl-
le med kunskapstillväxt och en positiv
välfärdsutveckling, men också stor indi-
viduell valfrihet under ansvar. Läs
»Brant skatt«! •

Stämma med stuns!
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